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2015. szeptember 12. szombat

      VANYARC - Nógrád megye        
           HALUŠKOVÝ FESTIVAL                 
           Veňarec - Novohradská župa


 

                         HALUSCHKAFESTIVAL
                             in Vanyarc im Komitat Nógrád

9.00	VENDÉGVÁRÁS és a főzőversenyre jelentkezők regisztrálása
10.00                             Megnyitó 
10.00-15.00                   Sztrapacskafőző verseny/súťaž vo varení halušiek/
	/Strapacska Kochwettbewerb/

11.00                              FOLKLÓR MŰSOR I. rész/Folklórny program-Folklorprogramme/
                                        Guzsalyas gyermekcsoport, Kóborzengő Zenekar,  Terényi 
	Gyermekcsoport, Vanyarci harmonikások

13.00	Ünnepi köszöntők

13.30	FOLKLÓR MŰSOR II. rész /Folklórny program-Folklorprogramme/
                      (Nógrád Táncegyüttes, Muzsla Néptáncegyüttes, Lipa 
	Néptáncegyesület, Rozmarín Hagyományőrző Együttes)

A folklór műsorok részeként láthatnak népviseleti bemutatót a fellépő csoportok és a főzőcsapatok beöltözött képviselőinek közreműködésével.

Haluskás versekkel, rigmusokkal is készülhet főzőcsapat és a vendégek egyaránt, de lesz haluskaevő verseny is

“ HALUSKÁK TALÁLKOZÓJA” - várjuk a Haluska nevűek jelentkezését
                                                                (čakáme ľudí s priezviskom Haluška)


17.00	A FŐZVERSENY ÉRTÉKELÉSE, DÍJKIOSZTÁS – vyhodnotenie




KÍSÉRŐ PROGRAMOK
 sprevádzajúce programy

  HALUŠKOVÝ FESTIVAL
Veňarec - Novohradská župa HALUSCHKAFESTIVAL
in Vanyarc im Komitat Nógrád


§	Kézműves Kirakodóvásár /Predaj výrobkov rôznych remesiel /
§	Háztáji Piac- sok finomsággal 
§	Kézműves foglalkozások,  játszóház
§	Kosaras körhinta
§	Sétatraktorozás, sétakocsikázás
§	Ajándékvásár
§	A program ideje alatt megtekinthető:
a Viselettörténeti Babamúzeum, a Tájház és Alkotóház, Patkolt tojás kiállítás  (Vanyarc, Tabán út 9.), az Ősmaradvány és kőzet kiállítás (Sziráki út 12.),   Millenniumi Emlékpark, Veres Család sírkertje



  A fesztivál főszervezői:

      - Vanyarc Községi Önkorm.           - Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete-Vanyarc
       (www.vanyarc.hu                          - Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 
      Tel/fax: 06-32-584-015                   Közművelődési Osztály - Vanyarci Régióközpont                  
       vanyarc@vanyarc.hu                     - noghev@gmail.com, Tel.: 06-30-563-4692    
                   - Vanyarci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
      
 Szállásigénylés -  tel.:06-32-584-015 (Polgármesteri Hivatal)


Szerettel várjuk Önöket a Haluskafesztiválra!


Srdečne čakáme a vítame každého u nás vo Veňarci na Haluškovom Festivale!

Wir heissen unsere Gäste herzlich Willkommen zum Haluskafestival in Vanyarc!



Haluska-járat

A szervezők Budapestről un. „HALUSKA-JÁRATOT” indítanak szeptember 12-én kellő számú érdeklődő esetén a fesztiválra - segítve ezzel azokat, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének saját kocsival jönni, a tömegközlekedés pedig eléggé körülményes a településre, így felajánljuk ezt a bónusz lehetőséget. A busz 10 órakor indul Budapestről, az  Ötvenhatosok teréről - az un. Felvonulási térről (Hősök tere mellett).
Este pedig 17 órakor indul vissza. Jegyár: 1000,-Ft oda és 1000,-Ft vissza
Igényfelmérés, utazás bejelentése: vanyarckonyvtar@gmail.com, vagy 06-30-820-5807

